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Prefeitura Municipal de
Queimadas publica:
• Homologação do Pregão Presencial Nº 032/2018 - Objeto:
Contratação de empresa para prestar serviços com locação de
palcos, toldos, sonorização, geradores, iluminação cênica,
sanitários químicos, iluminação profissional, mini trio, mesas e
cadeiras para realização de eventos no município de Queimadas.
(Empresa vencedora: Rios Empreendimentos Ltda.).

Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197
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Queimadas

Homologações

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Queimadas
CNPJ: 14.218.952/0001-90

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUEIMADAS ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei 10.520/2001 e art. 43, VI da Lei 8.666/93 e suas
alterações, e conforme consta no Processo a manifestação do Pregoeiro desta Prefeitura,
Resolve, HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº
032/2018, cujo objeto é a Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestar
serviços com locação de palcos, toldos, sonorização, geradores, iluminação cênica, sanitários
químicos, iluminação profissional, mini trio, mesas e cadeiras para realização de eventos no
município de Queimadas, a Empresa: RIOS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ –
22.176.038/0001-52, vencedora nos Lotes: 01 com o valor de R$ 252.998,00 (duzentos e cinquenta
e dois mil novecentos e noventa e oito reais), 02 com o valor total de R$ 94.400,00 (noventa e
quatro mil e quatrocentos reais), 03 com o valor total de R$ 98.292,00 (noventa e oito mil
duzentos e noventa e dois reais) e 04 com o valor total de R$ 10.998,00 (dez mil novecentos e
noventa e oito reais).

Queimadas/BA, 18 de Maio de 2018.

André Luiz Andrade
Prefeito Municipal

Praça Everaldo Procópio de Oliveira, n.º 97, Centro, Queimadas – Bahia, Cep: 48.860-000
prefeituramunicipaldequeimadas@hotmail.com
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